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أعلن مشرف شاطئ املسيلة 
بشركة املش����روعات السياحية 
عبداهلل شعيب انه اعتبارا من 
اخلميس 9 اجلاري سيخصص 
شاطئ املسيلة للنساء فقط أيام 
السبت واالثنني واخلميس من كل 
اسبوع، وبناء على االقتراحات 
الش����اطئ  املقدمة م����ن رائدات 
من النس����اء وحتقي����ق رغبات 
واقتراح����ات العديد من زائرات 
شاطئ املسيلة ان تخصص لهن 
أيام في األس����بوع لالستمتاع 

بخصوصيتهن.
وأشار الى ان إدارة الشاطئ 
أع����دت برامج ممي����زة في تلك 
األي����ام تتضم����ن املس����ابقات 
الترفيهية والترويحية والثقافية 
واالجتماعية، باالضافة الى تنظيم 
مسابقات رياضية مختلفة، وذكر 
ان الشاطئ يستقبل الزائرات في 
األيام املخصصة لهن من الساعة 
التاس����عة صباحا حتى الساعة 
التاسعة مساء، ومتنى شعيب 
السيدات ببرامج  ان يستمتعن 
وأنشطة الش����اطئ وانه لتقدمي 
خدمة أفضل وأنشطة متنوعة 
ان يت����م التع����اون بينهن وبني 
إدارة وطاقم الشاطئ املكون من 

النساء فقط.

شعيب: شاطئ 
املسيلة للنساء فقط 

3 أيام في األسبوع

عبداهلل شعيب

.. والهيئة حتتفل بيوم البيئة في املهلب

احتفلت الهيئ���ة العامة للبيئة بيوم البيئة 
العاملي امس االول بنش���اط نظمته مساء امس 
االول ف���ي مجمع املهلب وقدمت من خالله عددا 
من البروشورات التوعوية واملعلومات اخلاصة 
بهذا اليوم. وقالت منسق اول اداري في الهيئة 
العامة للبيئة شيخة االبراهيم ان »الهيئة نظمت 
هذه الفعالية التوعوية مبناسبة االحتفال بيوم 
البيئة العاملي، وقدمنا خاللها »بوستر« بطول 4 
امتار شمل جميع االجنازات البيئية التي حققتها 
الهيئة خالل عام 2011/2010، وضم عرض ابرز 
املشكالت البيئية واالجراءات التي اتخذتها الهيئة 
جتاهها، مشيرة الى »احتواء البوستر على مشكلة 
ضاحية علي صباح السالم )ام الهيمان( ومصانع 
الش���عيبة امللوثة لها، وما قامت به الهيئة من 
اجراءات للحد من التلوث وأوضحت االبراهيم 
أنه »مت توطني عدد من املناطق الصناعية، كذلك 
مت حتديد عدد من املناطق الصناعية ليتم نقل 
مصانع ذات احلمل البيئي الثقيل اليها، اضافة 
الى اعتماد قرار اعتماد للمكاتب االستش���ارية 
البيئي���ة، كذلك قرار منع الف���وم او الرغوة ملا 
تسببه من امراض النسان، بالنسبة للمشاريع 
التنموية فقد بلغ عدد املشاريع املدرجة ضمن 

خطة الدولة التنموية بدراسة نحو 108 مشاريع، 
فيم���ا بلغ عدد املش���اريع الصناعية التي متت 
دراستها نحو 182 مشروعا، اضافة الى تشكيل 
جلنة متابعة هذه املش���اريع، حيث تبني حاجة 
137 مشروعا الى دراسة تقييم مردود بيئي من 
اصل 187 مشروعا«. وأشارت االبراهيم الى أنه 
»بش���أن احملميات قرر املجل���س االعلى للبيئة 
تخصيص ما يقارب 10% من مس���احة اراضي 
البالد محميات، اما بالنسبة للمحميات البحرية 
املقترحة جزر فه���ي فيلكا وعوهة وقاروه وام 
املرادم وكبر ووربة، احملميات البرية املقترحة 
هي نويصيب واخليران وام الهيمان والصليبخات 
ومحمي���ة الدوحة وجزي���رة ام النمل، وكاظمة 
واخلويسات واللياح وام اجلديليات واملغيرة،  
من جهتها قدمت محلل احصاء بيئي في الهيئة 
العامة للبيئة حصة البحوه »معلومات للزوار 
واملهتمني عن مناسبة االحتفالية واهمية احلفاظ 
على بيئة البالد من خالل انطالق كل شخص من 
سلوكه الشخصي جتاهها، كما قدمت بروشورات 
ومجالت بيئية تعرض خاللها مواضيع متخصصة 

حول هذا اليوم«.
دارين العلي   ٭

)قاسم باشا( بروشورات وأنشطة توعوية في احتفال »البيئة«  

»العمل التطوعي« أقام حفاًل إلعالن نتائج احلملة

»ساعة األرض« وفرت 7% من استهالك 
الكهرباء العام املاضي

أعلن فريق االحتباس الحراري التابع لمركز 
العم����ل التطوعي في احتفال أقامه مس����اء أمس 
نتائج حملة ساعة األرض التي ينظمها الفريق 
في الكوي����ت بالتعاون مع عدد م����ن المجمعات 

والمؤسسات والقطاع الحكومي والمساكن.
ورعى الحفل مركز العمل التطوعي الذي أعلن 
نائب رئيسه للفرق التطوعية م.طارق الصقعبي 
عن وجود 22 فريقا تطوعيا يعملون تحت مظلة 
المركز منهم فريق االحتباس الحراري الذي بدأ 
من جامعة الكويت وانضم الى المركز الفتا الى ان 
أعضاء الفريق يبذلون جهودا كبيرة إلقناع الجهات 
الرسمية والمؤسس����ات واألفراد بضرورة نشر 
الوعي البيئي على مستوى المجمعات التجارية 
والبنوك والجهات الحكومية. وأش����ار الى ان ما 
قام به الفريق من رفع اسم الكويت في المحافل 
الدولية وتحديدا في ساعة األرض عمل يجب ان 
يفتخر به الجميع متقدما بالشكر على هذه الجهود، 
شاكرا رئيس����ة مركز العمل التطوعي الشيخة 
أمثال األحمد التي تبن����ت هذه الفرق وحرصت 
على تقديم كل الدعم إلنجاح مشاريعها. بدورها، 
أعلنت رئيسة فريق االحتباس الحراري م.فاطمة 
سالم عن النتائج لهذه الحملة والتي تخطت كل 

التوقعات واألهداف المرصودة سلفا فقد حققت 
الكويت هذا العام نسبة خفض في استهالك الطاقة 
الكهربائية وصلت إلى 7.25% متخطين بنجاح 
وفارق شاسع العام الماضي والذي وصلت فيه 
النسبة الى 4.71%. ولفتت الى ان هذه النسبة أي 
ال� 7.25% تعادل منع إطالق 250 طنا من غاز ثاني 
أكسيد الكربون والذي تحقق بمشاركة كبيرة من 
المواطني����ن والمقيمين، والجدير بالذكر أن هذا 
العمل يعادل 96220 عمال أخضر فيما يخص حملة 
المليون عمل أخضر بيئي كويتي، خصوصا ان 
الحدث بدأ بمشاركة 12 شخصا في سنته األولى 
وأصبح بمشاركة بلد بأكمله. بدوره، تحدث رئيس 
فريق ديرتنا خضرا ع����ن انجازات فريقه خالل 
الفترة الماضية في زيادة المس����احات الخضراء 
مشيرا الى التنسيق مع الجهات المختلفة للوصول 
لهذا الهدف وأبرزها الهيئة العامة للزراعة حيث 
تم تخصيص مشتل داخل الهيئة لوضع الشتول 
التي تأتي من التبرعات ومن ثم توزيعها ولفت 
ال����ى التعاون مع لجن����ة اإلزاالت لتحديد أماكن 
للزراعة فضال عن التنس����يق مع البلدية إلبقاء 

الزرع داخل المخيمات بعد ازالتها. 
دارين العلي  ٭

)متني غوزال( تكرمي أحد املشاركني في احلملة  

»البيئة«: لم نرصد نفوقًا لألسماك 
في السواحل وال داعي للقلق

أكدت الهيئة العامة للبيئة ان عمليات الرقابة 
والرصد الدورية التي تقوم بها على الس����واحل 
الكويتية لم تلحظ ما قيل عنه نفوق كميات كبيرة 
من األسماك فيها، وخصوصا في منطقة جنوب 
رأس األرض، مش����ددة عل����ى أن الوضع طبيعي 
جدا وال يدعو الى القل����ق. وقال مدير العالقات 
العامة والتوعي��ة البيئ�ية ف�ي الهيئ���ة د.خال��د 
العن������زي ل� »كونا« ان الهيئ����ة تتابع األوضاع 
البيئية في البالد على الدوام في شتى أوضاعها 
وتقوم مبسوحات يومية تهدف في مجملها الى 
قياس نسبة تلوث البحر ومرصد أي عوامل غير 
طبيعية، ولم يظهر خالل تلك العمليات أي امور 
غير طبيعي����ة. واضاف د.العنزي ان هناك فرق 
عمل تعمل على مدار الساعة في إجراء املسوحات 
والقياسات الروتينية، مؤكدا سالمة مياهنا في 
البالد وعدم تعرضها الى اي إشعاعات او مشكالت. 
ودعا اجلميع الى أخذ األخبار الدقيقة من مصادرها 
الرئيسية واملوثوقة وعدم االلتفات الى اي إشاعات 

او أخبار قد تثير البلبلة واللغط.

وذكر ان مياه الشرب في الكويت تخضع يوميا 
الى نحو 300 اختبار وقياس من قبل الهيئة ووزارة 
الكهرباء واملاء، مشيرا أيضا الى وجود الكثير من 
احملطات لقياس جودة املياه، حيث تقاس أثناء 
دخولها محطات التحلية بأنابيب املياه التي توزع 
على مختلف مناطق البالد، وأيضا في كل جتمع 
وقياس النسبة في احملافظات الست. وعن تلوث 
األجواء الكويتية والغبار وما تردد من أنباء عن 
تلوث هواء البالد قال د.العنزي ان الهيئة لم تثبت 
وجود مثل هذه العين����ات وهي تقوم يوميا من 
خالل محطاتها ال� 16 املوزعة على مناطق البالد 
كافة برصد التلوث. وأشار الى ان إدارة الهواء في 
الهيئة تقوم على الدوام بقياس نحو 10 عناصر 
هي )الفانديوم والرص����اص والنحاس والنيكل 
واحلديد واملنجنيز والكروم والكوبلت والزنك(، 
اضافة الى فحص التربة بشكل يومي وعلى مدار 
الساعة منذ العام 2008 وحتى العام 2010 وتبني 
أن معدالت التلوث لم تزد على احلدود واملعايير 

االسترشادية املسموح بها عامليا.

الكليب: مشاريع تنموية كبيرة ستعرض على املقاولني

صفر في لقاء »املقاولني«: نريد الطرق املثلى إلجناز املشاريع

متر على الوزارة في الس����ابق. 
واضاف ان لدى الوزارة مناذج من 
هذه املشاريع ومنها ما مت طرحه 
وفي طور التنفيذ ويبقى الهدف 
االول للملتقى عرض مش����اريع 
الوزارة للجهات التي ستساهم 
في تنفيذها لكي يستعدوا لهذه 
املشاريع. يذكر انه وعقب افتتاح 
أعمال امللتقى مت تقدمي عرضني 
مرئيني أولهما عن بعض املشاريع 
املس����تقبلية وتلك قيد التنفيذ 
لدى الوزارة والثاني حول بعض 

مشاريع قطاع الطرق.

ملهندسي وزارة االشغال »الذين 
اكتسبوا خبرة عالية واصبحوا 
مصدر فخر لنا وللدولة والذين 
يقومون بواجبهم على اكمل وجه 
على الرغم مم����ا يواجهونه من 
معوقات ف����ي أعمالهم من قبيل 
الروتني وبعض املش����كالت مع 
املقاول����ني«. بدوره ق����ال وكيل 
وزارة االش����غال عبدالعزي����ز 
الى  امللتق����ى يهدف  ان  الكليب 
الوزارة املزمع  عرض مشاريع 
طرحها في املستقبل القريب وهي 
مشاريع تنموية كبيرة جدا ولم 

أقامت وزارة االشغال امس 
ملتقاها الثاني )لقاء املقاولني( 
وذلك بهدف عرض مش����اريعها 
املستقبلية على اجلهات التنفيذية 
من القطاع اخلاص وخلق تعاون 
مش����ترك بني القط����اع اخلاص 
الدول����ة. وقال وزير  ووزارات 
االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر في كلمته 
االفتتاحي����ة »اننا نلتقي اليوم 
املقاول����ني وممثلي وزارات  مع 
الدولة املختلفة ملناقشة ومعاجلة 
بعض املشكالت واملشاريع لكي 
نسهل اجراءاتهم وباملقابل هم 
يقدمون لنا اخلدمات وينجزون 
لنا املشاريع بالطريقة املطلوبة 
وحس����ب البرامج املوضوعة«. 
ان����ه لتحقيق  واضاف د.صفر 
الهدف من ه����ذا اللقاء »ينبغي 
ان نك����ون صريح����ني بالطرح 
وتب����ادل اآلراء واالفكار ويجب 
اال يقتصر دور املقاول على تلقي 
التعليمات م����ن وزارات الدولة 
أو اعتباره����ا مموال رئيس����يا 
العمالهم ب����ل نريد منه النصح 
وأن يقدم لنا الطرق املثلى الجناز 
هذه املش����اريع ويساعدنا على 
اختيار القرار االصوب وان لم نقم 
بذلك فلن نتمكن من استشعار 
واكتشاف مواطن اخللل«. وقال 
»ان وج����ود ممثلي ال����وزارات 
املعنية يعد مكسبا لنا الن لديهم 
خبرة وجتربة فيما مروا به من 
مش����كالت ووجدوا لها احللول 
لطرحها في هذا امللتقى وليبينوا 
لنا كيف نس����تطيع أن نتغلب 
على هذه املش����كالت ونتجاوز 
التي تواجهنا«. وذكر  العقبات 
ان املشاريع عندما تطرح فإنها 
متر بع����دة مراحل وكل مرحلة 
من هذه املراح����ل لها معوقاتها 
ومشكالتها سواء مرحلة الطرح 
أو مرحلة توقيع العقد أو التنفيذ 
أو التسوية والتسليم وكل ذلك 
يجب مراعاته. وعبر عن تقديره 

د. فاضل صفر وم. عبدالعزيز الكليب خالل اللقاء

»كيف تخطط حياتك« في »املهندسني« اليوم
تقيم جمعية املهندسني في الساعة السابعة 

مساء اليوم الثالثاء محاضرة بعنوان »كيف 
تخطط حياتك؟« يلقيها م.عبداهلل عيد العتيبي 

مؤلف كتاب »فنجان من التخطيط« وذلك مبقر 

اجلمعية. واملهندس عبداهلل عيد العتيبي عضو 
جلنة االستراتيجية باجلمعية ومن األعضاء 

الفاعلني في مختلف املجاالت الهندسية والثقافية 
واألدبية. والدعوة عامة للمشاركة واحلضور.
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